Mii lij
vâjjõsreäkkõs?
Teâđ vâjjõsreäkkõõzzin säʹmmlai vuâstta

Tän brosyyrâst mainste
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mii lij vâjjõsreäkkõs
mii lij vââʹjjsaakk
mii lij čårstummuš
ǩeäzz vâjjõsreäkkõõzzin vuäitt iʹlmmted
ǩeäzz čårstummšest vuäitt iʹlmmted
koʹst vuäitak vuäǯǯad tuärj
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Mii lij vâjjõsreäkkõs?
Vâjjõsreäkkõs lij reäkkõs, kååʹtt lij tuejjuum
oummu vuâstta tõn diõtt, što reäkkõsǩiõrddi
kooll koon-ne uuʹccbõs jouʹǩǩe.

Vâjjõsreäkkõs kõrsmâtt
raŋstõõzz

Vâjjõsreäkkõõzz vuâđđ leʹbe motiiv lij
vâjjõsmiõllsažvuõtt leʹbe ouddjurddi nuuʹbb
oummu leʹbe ooumažjoouk vuâstta.

Reäkkõsǩiõrddi eetnlaž tuâǥǥaž lij
reäkkõslääʹjjest peäggtum vuâđđ raŋstõõzz
kõrsmâttmõʹšše, jõs tõt lij tuejjeem motiiv.

Mii täättas reäkkõs vuäitt leeʹd vâjjõsreäkkõs,
jõs tõt lij tuejjuum oummu mõõn-ne jiõččvuõđ,
mâʹte eetnla tuâǥǥa diõtt.

Lääʹddjânnam reäkkõslääʹjj mieʹldd suudišttâm
vuäitt kõrsmâʹtted raŋstõõzz, jõs reäkkõõzz
motiivân lij mii-ne täin:

Takai vâjjõsreäkkõõzz
liâ ǩeâškummuš da
akkõõllmõš
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Pååʹles teâđai mieʹldd vâjjõsreäkkõõzz liâ
takainalla ǩeâškummuž leʹbe saaʹnivuiʹm
neeuʹrtummuž, mâʹte akkõõllmõõžž.
Takainallšem vâjjõsreäkkõõzz liâ še
čårstummuš da viizzlâsttmõš meerjoouk
vuâstta.

roodd
leʹšǩǩeuʹnn
šâddvuõtt
meerlaž leʹbe eetnlaž alggveärr
åskldõk leʹbe väimmjuurd
seksuaalʼlaž kärŋŋummuš
lääʹmesvuõtt
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Mâiʹd juuʹrdet
vââʹjjsaaǥǥin?
Ouddmiârkkân täk ääʹšš vueiʹtte leeʹd
miârk vââʹjjsaaǥǥâst:

Juõʹǩǩʼkast lij sääʹnnväʹlddvuõtt,
leša sääʹnnväʹlddvuõđâst liâ raaj.
Sääʹnnväʹlddvuõʹtte ij kuul, što vuäitak
neeuʹrted jeeʹres oummi vuõiggâdvuõđid.

•

Vââʹjjsaakk lij še jeäʹrab
ǥu särnnmõš

Âʹnne õõlmtõõzzid, koin akkâʹlle, vuâllee
leʹbe viggâʹtte koon-ne ooumažjoouk mâʹte
säʹmmlaid.

•

Seänna viõkkvääʹld leʹbe čårstummuž
koon-ne ooumažjoouk vuâstta.

•

Oummid veʹrddee žeevjid leʹbe jällsaid.

Vââʹjjsaakk lij saakkummuš, kååʹtt liâvat
leʹbe viizzlâstt vâjjõõzz õõut oummu leʹbe
ooumažjoouk vuâstta. Saakkummuš vuäitt
leeʹd särnnmõš, leša tõk vueiʹtte leeʹd še
ouddmiârkkân likstõõzz, ǩeeʹrjtõõzz, kaart,
symbool, musikk, pirstõõzz da jieʹllikaart.
Säʹmmlai vuâstta vââʹjjsaaǥǥ leävvne jeäʹrben
interneeʹttest.

Vââʹjjsaakk lij ǩiõlddum
lääʹjjest
Pieʹǩǩ vââʹjjsaaǥǥâst lij raŋstemvuâllsaž. Tõt
miârkkšââvv, što Lääʹddjânnam reäkkõslääʹjj
ǩeâldd tõn.
Pååʹles, viârteei da suʹvddi ärvvtâʹlle proseeʹss
jeeʹres ceäkksin, lij-a kõõččmõš reäkkõõzzâst.
Vââʹjjsaakk vuäitt leeʹd še
õõutverddsažvuõttlääʹjjest leʹbe
tääʹssärvvlääʹjjest ǩiõlddum čårstummuš.
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Mii lij čårstummuš?
Čårstummuš lij ǩiõlddum lääʹjjest, leša
kuuitâǥ tõn tuejjee. Čårstummuš lij oummu
âânnmõš järrsid hueʹnben mõõn-ne suʹnne
kuulli jiõččvuõđ diõtt. Mueʹǩǩummuš lij še
čårstummuš.
Säʹmmla vueiʹtte teivvad čårstummuž tõʹnt, ǥu
sij koʹlle alggmeeru. Jeeʹres čårstemvuâđ liâ
ouddmiârkkân:
•
•
•
•
•
•
•

ǩiõll
sooǥǥbieʹll
ââʹǩǩ
lääʹmesvuõtt
meerlažvuõtt
åskldõk da
seksuaalʼlaž kärŋŋummuš.

Mii lij mueʹǩǩummuš?
Mueʹǩǩummuš vuäitt leeʹd ouddmiârkkân
vuõrjjmõš tuâjjpääiʹǩest, škooulâst leʹbe
ääʹššlažteivvmõõžžâst. Mueʹǩǩummuš lij
nåkam vueʹǩǩ, koʹst ǩii-ne tåimm tuu vuâstta
neeuʹreld, vueʹleemnalla leʹbe akkeemnalla.
Seksuaalʼlaž mueʹǩǩummuš vuäitt leeʹd
ouddmiârkkân vâjjõsmiõllsaž leʹbe fââʹstes
särnnmõš (ouddm. homon leʹbe kaššân
kåččmõš) leʹbe seeʹks vuârŋtummuš. Tõt vuäitt
leeʹd še fyyslaž kuõsktõõllmõš, koon tuejjee
tuu lååʹvtaa.
Sooǥǥbeälla vuâđđõõvvi mueʹǩǩummuš
kuâskk sooǥǥbeäʹl, sooǥǥbieʹllidentiteeʹtt leʹbe
sooǥǥbeäʹl õõlmtõõzz. Tõt lij jälstõõttmõš,
koin pâʹrǧǧe straammâd da vueʹleed nuuʹbb
oummu sooǥǥbeäʹl.
Õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩ seeidain lij
lââʹss teâtt mueʹǩǩummšest www.syrjinta.fi
Tääʹssärvv-väʹlddneeʹǩǩ seeidain vuäitak
lookkâd lââʹzz seksuaalʼlaž da sooǥǥbeälla
vuâđđõõvvi mueʹǩǩummšest www.tasa-arvo.fi
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Tåʹlǩ pieʹǩǩ
vâjjõsreäkkõõzzin
iʹlmmte pååʹlsa
Tuʹtǩǩummši mieʹldd määŋg vâjjõsreäkkõõzz
reäkkõsǩiõrddjen jouddâm jiâ tueʹjjed
reäkkõsiʹlmmtõõzz pååʹlsa.
Pååʹles vuäǯǯ teâđ tåʹlǩ pieʹǩǩest
vâjjõsreäkkõõzzin. Vâjjõsreäkkõõzz ǩiõrddâm
liâ veâl jeänab ǥu pååʹles tiõttu puättam
vâjjõsreäkkõõzz.

Ouddmiârkk aaibšum
vâjjõsreäkkõõzzâst:
Jâkk ooumaž nõõmtõõli uuʹlcest
sääʹmpihttsid teâvõõttâm oummu
pihttsi diõtt.

Vâjjõsreäkkõs tuejjad
reäkkõsǩiõrddja pââl da
čårrõõttmõõžž
Vâjjõsreäkkõõzz reäkkõsǩiõrddjen jouddmõš
tuejjad reäkkõsǩiõrddja tuõttsõs seuʹrrjõõzzid,
mâʹte pââl da järrsin čårrõõttmõõžž.
Reäkkõsǩiõrddi vuäitt põõllâd, što son jåudd
oʹđđest reäkkõõzz ǩiõrddjen, ǥu son eeʹttkâstt
koon-ne uuʹccbõs joouk.
Reäkkõsǩiõrddi lââʹssen vâjjõsreäkkõs vuäitt
tuejjeed pââl še järrsin, kook koʹlle seämma
jouʹǩǩe. Seuʹrrjõs vuäitt leeʹd, što seämma
jouʹǩǩe kuulli čårrâʹtte järrsin da pâʹlle liikkeed
doom åålǥbeäʹlnn.
Vâjjõsreäkkõõzz tuejjeei vueiʹtte leeʹd
reäkkõsǩiõrddja jâkkaz leʹbe tobddâz, mâʹte
ruåđ leʹbe naabâr. Reäkkõsǩiõrddjest vuäitt
leeʹd tuejjeeja še ääʹššlažkõskkvuõtt.
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Vâjjõsreäkkõõzzâst
iʹlmmtummuš lij
vääžnai
Liâ määŋg veäʹr, mõõn diõtt
vâjjõsreäkkõõzzâst kannat iʹlmmted
veʹrǧǧniiʹǩǩid.

Iʹlmmtummuš vuäitt
viikkâd tõõzz, što

Ǥu vâjjõsreäkkõõzzâst iʹlmmte pååʹlsa,
tõt vieʹǩǩat ååʹblkâʹstted ceâlaikaart
vâjjõsreäkkõõzzin. Tâʹl tõid vueiʹtte kässjõõttâd
da možât še cõggâd vâjjõsreäkkõõzzid
pueʹttiääiʹj. Iʹlmmtummuš lââʹzzat še
teâđstemvuõđ vâjjõsreäkkõõzzâst.

•
•
•

tuejjeei vuäǯǯ raŋstõõzz
tuejjeei ij tueʹjjed reäkkõõzz oʹđđest
vueʹǩǩ ij muttu hueʹnab årra.

Ouddmiârk aaibšum
vâjjõsreäkkõõzzâst:
Ooumaž neeuʹrti baarâst nuuʹbb
ääʹššla, ǥu juuʹrdi suu säʹmmlõʹžžen
da norddii suu.
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Ǩeäzz vuäitt iʹlmmted
vâjjõsreäkkõõzzâst?
Jõs leäk reäkkõsǩiõrddi leʹbe tuõđsteei, iʹlmmet
reäkkõõzzâst pååʹlsa.
Reäkkõsǩiõrddi leʹbe reäkkõõzz tuõđsteei
vueiʹtte raajjâd reäkkõsiʹlmmtõõzz koon täättas
pååʹles- stroiʹttlest. Tõn vuäitt raajjâd jeäʹleeʹl
jiõčč pååʹles-stroiʹttlest.
Pååʹles neʹttseeidai pääiʹǩ vuäitak raajjâd
reäkkõsiʹlmmtõõzz uuʹcces reäkkõõzzin,
kook jiâ õõlǥât pååʹlsest ǩirrsallaš tååimaid.
Ǩirrsallaš aaʹššin sååit jieʹttnââmra 112.

Maainâst, jõs aaibšak
vâjjõsreäkkõõzz
Lij vääžnai mainsted pååʹlsa puk aaʹššid,
kook koʹlle reäkkõʹsse. Maainâst, jõs aaibšak,
što reäkkõsraajjʹjest leäi vâjjõsmotiiv.
Vâjjõsmotiivâst mainstummuš lij vääžnai,
ǥu reäkkõõzzâst seuʹrrjeei raŋstõõzz
vueiʹtte kõrsmâʹtted, jõs kõõččmõõžžâst lij
vâjjõsreäkkõs.
Pååʹles-stroiʹttli õhttvuõtt-teâđaid kaaunak
addrõõzzâst www.poliisi.fi/yhteystiedot

Ouddmiârkk aaibšum
vâjjõsreäkkõõzzâst:
Oummu nõõmtõʹlle
õõlmâs Facebookjooukâst säʹmmlažvuõđ
diõtt.
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Ǩeäzz vuäitt iʹlmmted
čårstummšest?
Vuäitak väʹldded
õõutverddsažvuõttväʹlddnekka õhttvuõđ, jõs
leäk ǩiõččlâsttam čårstummuž mõõn-ne
ooumže kuulli veäʹr määiʹnest. Ooumže kuulli
veäʹr liâ ouddmiârkkân
•
ǩiõll
•
lääʹmesvuõtt
•
tiõrvâsvuõttvueʹǩǩ
•
ââʹǩǩ
•
eetnlaž šâddvuõtt
•
meerlažvuõtt
•
åskldõk
•
väimmjuurd
•
vuäinalm
•
poliittlaž toiʹmmjummuš
•
piârkõskkvuõđ
•
seksuaalʼlaž kärŋŋummuš.

Tuâjj-jieʹllmest šõddi čårstummuž välvv
vuʹvddvaaldâšmkoontâr.
www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/
yhdenvertaisuus
Säʹmmlai ǩiõllʼlai vuõiggâdvuõđi
teâuddjummuž väʹlvve määŋg
jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩ. www.
samediggi.fi/kielellistenoikeuksien-toteutumistavalvotaan/

Vuäitak leeʹd õhttvuõđâst
õõutverddsažvuõttväʹlddnekka tieuʹdeeʹl
õhttvuõttväʹlddemlomaakk, vuõltteeʹl neʹttpååʹšt
leʹbe ǩeeʹrj, soiʹttjeeʹl kååʹccemnââmra leʹbe
chaatt pääiʹǩ www.syrjinta.fi
Vuäitak väʹldded tääʹssärvv-väʹlddnekka
õhttvuõđ, jõs leäk ǩiõrddâm čårstummuž
sooǥǥbeäʹl, sooǥǥbieʹllidentiteeʹtt leʹbe
sooǥǥbeäʹl õõlmtõõzz vuâđald. Vuäitak leeʹd
õhttvuõđâst tääʹssärvv-väʹlddnekka soiʹttjeeʹl
vuäʹpstemteʹlfooʹne leʹbe vuõltteed neʹttpååʹšt.
www.tasa-arvo.fi
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Koʹst vuäǯǯ
tuärj?
Jõs jooudak jiõčč reäkkõõzz reäkkõsǩiõrddjen
leʹbe tuõđsteeʹjen, tõt vuäitt counnâd
viõkksõs tobddmõõžžid. Määŋg
ǩiõččlâʹstte ouddmiârkkân tååʹsǩ, pââl da
staanteʹmesvuõđ. Lij vääžnai, što kõõjjak tuärj,
jõs vuäinak tõõzz taarb.
Reäkkõõzz reäkkõsǩiõrddi vuäǯǯa tuärj da
vuäʹpstõõzz Reäkkõsǩiõrddikååccmõõžžâst
( www.riku.fi ). Taarbšeʹmmen âʹnne tuulk.
Reäkkõsǩiõrddikååccmõʹšše vuäitt leeʹd
õhttvuõđâst teʹlfooʹnin leʹbe neeʹttest.

yhdenvertaisuus.fi/
vihapuhe
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